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ORDFÖRAI\DEI{ HAR ORI}ET

soLL Ef{Tuxe sIÄKTFoRSKARE

Nu är sommaren snart slut och
hösten borjar närma sig. Just
sommaren brukar ju annars ge
många tillftlllen att kunna ägna
sig åt sin slaktforskning. Själv

c/o Lars Eklöf
Timotejvägen 15, nb
192 69 SOLLENTUNA

for jag med bil, tält

Föreningen bildades t 990. Den har idag 70 medlemmar.

att

Styrelse 1999

Ordforande
Sekreterare
Kassör
Medlemskontakt

Bibliotek/Skåp

gamla torp och gårdar dar
mina anf;ider har varit bosatta.
Denna höstsäsong startar vi
den 20 september med att Ulf

Telefon
E-post
626 71 09 lasse_ek@algonet. se
754 75 72
35 46 80
96 76 83
dml. glantz@swipnet . se
fax 08-92 95 36
Majbritt Ohlsson 35 59 44
Catrine Norberg 754 24 74
Erja Mauritzell
92 l5 5s

Lars Eklöf
Peter Klingsell
Hans Carlheim
I)orothy Glantz

Du blir medlem

i

Sollentuna Slåilctforskare genom att sätta in årsavgiften, som under 1999 är l25l<r och for familjemedlem 50 kt, på
vårt postgirokonto 71 2140-3. Glöm inte att uppge n€lmn, adress och
telefonnummer.

Om du flyttar
anmäl din nya adress

till

Dorothy Glantz
Tellusvägen 19

I91 47 SOLLE}{TLINA
Telefon 96 76 83

)

vilka kan läsas i

deras

presentationer i detta blad.

och

till

Östergötland for
besöka och fotografera

sovsäck

redaktionskommittön, Marika
Qvist och Lars Hanssoil, om

Temadag 1999
Höstens stora evenemang ät
årets Temadag som vi kornmer
att håtla den 16 olctober, kl.
1 1.00-15.00, i Arnorinasalen

och

Tintotnararummet i

vid

Berggren kommer och berättar
lite runt rekonstrukfioner av
brunna kyrkböcker, och den 16
oktober har vi årets Temadag
om vilken du kan läsa mer om
nedan. Det har ftireslagits, som
en uppfttljning av Temadagen,
ett besök till Krigsarkivet i
början av november, detta for
att inte krocka med Arkivens
dag den 13 november. I ftirra
bladet efterlyste ja1 gammalt
foreningsmaterial och har nu
av en anonym medlem erhållit
en tjock lunta med tidigare års
utskick, detta kommer jag att
gå igenom inom kort och ska

Sollentuna centrum. Årets tema
behandlar de hemmavarande
familjerna till de indelta
knekf arna" Föredragshållare
och utställare som kontaktats
är bl.a. Sveriges Släktforskar-

så

Intresserade kan höra av sig

småningom forvaras

Sollentunas

i

foreningsarkiv.

Slutligen vill jag även varmt

välkomna de två

medlemmarna

nya
i

huvudbiblioteket

ftirbund, Stockholms Stadsarkiv, StorSthlms GF, Krigsarkivet, Sollentuna komrnunarkiv och Lennart Ekman som
visar programmet Holger.
Styrelsen söker ftir Temadagen
medlemmar som kan trjälPa till
rned bordsbemanning och
ftirsåljning mm.

till
Dorothy Glantz som ät
organisations- ansvarig, tel
08-96 76 83.

HAI{TERII\G OCH FÖRVARII{G AV GAMLA
FOTOGRAFIER
Vi lyssnade under våren till en
foreläsning hur man hanterar
gamla foton. Frågor ställdes till
foredragshållaren och vid kaffet
diskuterades. Det kan darlor
vara på sin plats att vi spaltar
en del viktiga "kom-i-håg":

negativen luktar vinäger

pg

a

fihnbasen.

Polyesterfilmen

forekommer under perioden
1889- 1960. Ntratfilmen avger

som kom på 1960-talet ersätter
mer och mer tri-acetatfilmen.

gaser som bryter ner bilden och
kvar blir en klibbig massa. Den

Acetatfilmen
kom på 1920-talet och kallades
då Safety film eftersom den var
mindre lättantändlig. Men även
den bryts ner och filmen kan bli
forstörd. Att en sådan process
pågår märker man eftersom

att arbeta med bilderna i starkt
solljus. fuiteckna på baksidan
av fotot vilka som är avbildade
och använd då mjr'rk blyertspenna
Förvara inte fotona i pergamynkuvert, plastfickor av PVC
eller plast med annan mj.rkgörare. Ligger bilden i kuvert
med limskarvar så ska baksidan
ligga mot dessa.
Använd i stället rent fiberpapper, kuvert som man viker
över bilden, sk fyrflappskuveft,
se teckning, eller plastfickor av

den ättikssyra som frigörs ur
acetatfilmen. Acetatfilmen används fortfarande, men har förbättrats och tri-acetat är idag
den vanligast forekommande

Cellulo san itratnegativ

är mycket låttantändlig och kan
ibland sjalvantända. Cellulosanitratfilm kan man identifiera
genom att klippa en smal remsa
av ett negativ, hålla den med en
pincett och i toppen tända eld.
Om remsan snabbt brinner ner
med en klargul, häftig, fräsande
läga, är det sannolikt nitratfilm.

Använd gärna bomullsvantar
for att skydda bilderna. Undvik

Plastpapperet

i början dåliga egenskaper
Plasten bröts ner och bilderna
hade

krackelerade samt missftirgades
Sedan ett tiotal år har kvaliteten dock forbattrats betydligt.
Av ovan nämnda florstår vi
hur viktiE det dr att man går
igenom sina gamla negativ och

ren polyester. Plastfickor ffir
dock INTE användas till nitratnegativ eftersom de gaser som

nitratet avger inte fär

stängas

inne.

gamla ftirgfbtografier och ser
till att fotografera av de bilder
man vill bevara. Idag kan man
också lagga över materialet på

)

CD-rom. Behöver du hjälp,
kontakta något bildarkiv som
kan ge tips och råd. Museer
och kommunarkiv kan ge

)

besked vart du ska vända dig.

foreningar kan vända sig. De
har gett ut en katalog som floredömligt i bild visar de olika
artiklarna.
Förutom katalogen har ja9
ffitt prover på de olika plastfickorna" Minsta kvantitet är
100 st, men vi kanske kan gä
ihop några stycken och dela på
en forpackning. Katalog och
varuprover kommer att finnas
tillgängliga på foreningsmötena
i höst.
Sonja Hedman

Bilderna ska om möjligt
forvaras i låg temperatur och
luftfuktighet, vilket kan vara

svårt i dagens varrna bostäder"
Men viktigast är att florvaringen
sker i jänur temperatur. Bilderna bor inte heller vara utsatta
for starkt solljus.
I.tordiska Museet, Kulturarvet, Falun säljer material for
arkiv- foto- och foremålsvård
dit även privatpersoner och

i
I

t
I
I

i
I
I
I

S.k f1'rflappkuvert

VEM ÄNJAG? - STÄKTFORSKI{ING TÖN BARN
EFTERLYSNII{G
Efterlysningen i forra numret gav till resultat att redahionskommitten utökades rned fvå personer, Lars Hansson och Marika
Qvist. De presenterar sig sjalva nedan.
Den har gången vill Peter Klingsell ha hjälp med identifiering av
omslagsbilden. Den ftireställer Bagaregrind eller Turebergs
grindstuga 1905, fbre om- och tillbyg$ad. Skräddmästare Sahlin
med familj och gesäller står framftir stugan. Känner någon till
fainiljen eller vet vilka gesällerna år så hor av dig till Peter
Klingsell, tel 754 75 72. Du kan också kontakta någon annan i
redaktionskommittdn, se baksidan fcir telefonnummer.

7

)))

Vill du själv efterlysa någonting? Tala med redakfionen så lagger
vi in din fråga under den här rubriken. Efterlysningen ska röra
något med anknytning till Sollentuna.
NIY

I REDAKTIONEI{ 1 NY I REDAKTTOI{EI{

2

Jag heter Lars Hanssor, är Jag heter Marika Qvist och är
sambo och har tre barn, två fbdd och uppvuxen i Borås i
pojkar och en flicka. Bor i Västergötland" Jag bor i
Märsta. Jag slaktforskar runt Edsberg tillsammans med min
områdena Rådmansö forsaml man.
och Skånela i Uppland, Västra Jag släkttbrskar kring ornrådena
Skrävlinge i Skåtre, Hällestad i
Östergötland samt Grythyttan i
Örebro lan. Ni kan nå mig på
följande adress
Lars Hansson
Baldergatan 9
te5 51 ffipsrA
Tfn 08-591 159 31

Borås, Kinnarumma, Mjöbäck,
Kungsäter, Alekulla, Alvsered,
Öxabäck och Göteborg. Ni kan
nå rnig på foljande adress:
Marika Qvist
Armborstvågen 8
192

59 SOLLENTTJNA

Tfn 08-35 48

16

Den bästa kvallssagan for våra
små brukar vara "Berätta hur
det var när du var liten". Storögda lyssnar de till våra barndomsupplevelser, att vi inte
hade TV, inte någon bil, inte
hade någon skolmat utan tog
med egen matsäck. För oss
medelålders är det inte så länge
sedan, rnen for barnen är det
mycket avlägset.
Sassa Buregren har skrivit en
bok Vem är jag? som på ett
enkelt sätt lär ut slaktforskning
for barn. Hon börjar att berätta
om morrnor och barnbarnet,
som besöker en gravhog från
bronsåldern, hur morrnor berättar att vi alla lämnar spår efter
oss och att vi är en länk i en
lång slaktkedja.
Hon forklarar hur barnet ska

gä

ut ifrån sig sjtilv och sina

närmaste och skriva ned vad de
berättar.

Att rita ett

slaktträd med
kusiner och sysslin gar kan vara
spännande for den lilla släkt) forskaren.

))
)

Barnet

upptäcker

kanske att vissa namn återkommer och att mormorsmor
hette likadant som hon sjalv.

Gamla fotografier är också
spännande. Tänk att lillebror är
så

lik

pappa när han var barn!

Hur annorlunda det såg ut på
gården när mamma var liten
mot vad det gör idag. Och
monnor som fick åka skidor till
skolan klädd i kjol och pjäxor!
Farmors alla små vaser och
prylar, var kommer de ifrån?
Kanske ånns det en sjöman i
släkten, som tog hem souvenirer. Seglade han på fiärran länder blir det nog intressant att ta
fram kartboken och lilra sig
något om de lander han besökt.
Författaren vill öppna ögonen
for historien omkring oss. Mitt
vetgiriga I l-åriga barnbarn har
ffitt boken och den ar mycket
uppskattad. Hon kartlägger nu
sin morfars släkt. Turligt nog
har han ett ovanligt namn.
Dessutom lever gamla morfarsmor, 103 är. Denna ålderstigna
dam har ett kristallklart minne
och kan ge sitt barnbarnsbarn
många värdefulla upplysningar.
Boken finns att kopa på Sv.
Släktforskarforbund for 160 kr.
Sorya Hedmart

TITDRAG TJR RIKSDAGSPROTOKOLL

FÖRTROEI{DE MANI{AUPPDRAG PÅ
1860-TALET
Mojligheten for landsbygdens
folk att anlita läkare eller köpa
medicin var for 150 år sedan
närmast en omojlighet. Statsmakterna örsökte lösa en del
av problemen pä ett originellt
sätt. Man anlitade valda fortroendemän och gav dem uppdrag, som forutsatte ett gott
omdöme och noggrannhet hos

vederbörande.

1626 stadftlste riksdagen upp-

han således en gratifikation på
15 riksdaler riksmynt lRmt/.
Hans tack till Kongl Majt
framgår har nedan.
"De av Kongl Majt mig
nådigst beviljade femton
riksdaler riksmynt lRmt/ for
ådagalagdt nit om vaccinationens befrämjande hafva av
Kontraktsprosten Herr Doktor

A.Moberg blifuit till mig på
lämpligt sätt offentlligen öfuer-

Min anfader härnedan, Carl
Gustafsson var orgelnist till lämnade; erkännes och
yrket. Men som kommunal- kvitteras vördsammast och
och riksdagsman fick han uppödmjukast av
draget att även tjänstgöra som
vaccinatör och medicinman i
Södra Vi forsamling en säregen

yrkeskombination, orgelnist,
vaccinatör och medicinman.
Han skötte tydligen uppdraget väI. Av Kongl Majt fick

Carl Gustafsson
Orgelnist och vaccinatör
i Sodra Vi forsamling
Södra Vi den 2A februari 1869"
Per Grebius

s*_

i f,ira stånd: adel,
präster borgare och bönder.
Måns Månsson, Korpklev,
delning

Kisa var rusthållare och
riksdagsman 17 51 - 1 7 52. Han
representerade bondeståndet.
Denna riksdagens uppdelning

ersattes år
)

1866

av

tvåkammarriksdag. Riksdagen
höll sina sammanträden på St

Gertruds Gille vid Tyska
Kyrkan i nuvarande Gamla
Stan i Stockholm. Här fröljer ett
kort utdrag ur bondeståndets

riksdagsprotokoll från

17

5I-52

År l75l
25 mars avled Fredrik

I,
konung av Sverige 1720-1751.
Bland 24 deputerade som utom
talmannen Olof Håkansson
från Blekinge skulle vara den
nye konungen Adolf Fredrik
fbljaktig vid salig konung
Fredriks begravning från
Kungshuset till Riddarholmskyrkan, utsågs Måns Månsson
från Östergötland. Svart kläde
skulle uttagas på Hallrätten.
26 sep Ärenden: Skogskorn-

missionen. Ökat arvode till
kungaparet och kronprinsen.

Sekreterare

for

besvär Finska tolkar.
u arp a..;Lf,,
ry?,-ä,,2-h;1.
u,- Ji^47i t'r.n'
'y''
7t";'^,&2

'

.

- itt
,--
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alhnänna

17 51-1

7 52

30 sep Ang val till rådsämbete.
Måns Månsson valdes till ledamot av Allmänna Besvärsdeputationen järnte 23 andra ledamöter från andra landskap.
19 nov Ang rovdjurs utödande.
2U29 dec var riksdagsledamöterna helglediga.
År 1752
30 jan Bifolls Allmänna Besvärsdeputationens betänkande
ang kungligt forbud mot utskeppning av byggningsvaror
(gäller ej i Goteborg)
30 jan Ang ny skogsordning.
Förlamade avskedade soldaters
underhåll"

15 feb Beslut om lasarett i
Stockholm och Lund
22 feb Ang pension till Hedvig
Charlotta Nordenflycht
7 apr forslag att riksdag må
hållas på annan ort än Stockholm t ex Norrköping.
22 apr Ehrenströms botemedel
mot frossa och nidsot
25 maj Ang strandgator kring
Klaraviken i Stockholm efter
kyrkbranden.
I juni De som brånt brännvin
olovligt skall ej sakforas.
.4 juni Skildes stånden åt
Per Grebius

IiTLENIDARIET

BARNAVÅRD PÄ I8OO-TALET
Förr fanns det inte blöjor till de
små barnen, istället brukades så

kallade lindor. När modern
slarlle linda sitt barn hade hon
på forhand brett ut de klader
som skulle användas så att de
värmdes av elden i spisen,
lindan 1åg däremot prydlig
ihoprullad.

Sedan barnet ffitt på sig
kläderna borjade man linda:
några varv runt benen, stjärten
lämnades fri, armarna lades i
kors över bröstet eller raka
utmd sidorna på kroppen. I
denna ställning fixerades barnet

fort modern borjade lägga
samman de små lemmarna
Så

började barnet att skrika,
erinrar sig en morz men hon
berättar också hur roliS det

Höstens program börjar nu ta form. Decemberaktiviteten är dock
ännu inte fastställd, varftir vi återkommer till den senare.
18- 19 sep

Slåktforskard agar i Karlstad. Bussutflykt, fciredrag
om "Bruk och smeder", utställningar. Forskarsalen
öppen under hela stämman. Anmälningstiden gick
ut 30 juni, men hör med Lasse Eklöf om
rnoj ligheterna till efteranmälan.

var när barnet löstes, hur det
redan vid späd ålder gladdes åt
och njöt av den lilla stund det
fick röra sig fritt i moderns knä.
"Den som kan linda sitt barn
så hårt, att det kan stå flor sig
sjalv i ett soffhörn, hon är
duktig i barnavård. " så sa en

Riksstämman 1999

) 2o sep

Rekonstruktioner av brunna kyrkböcker
ulf Berggren ftireläser kl 1900 i Tintomararummet
på Sollentuna bibliotek

mor vid ett tillftille vid
1800-talets slut

till sin dotter

16

okt

som väntade barn.

och forvandlades till ett litet
paket omknutet mitt på med

Lasse

Eklöf

de båda knytbanden.

nov

Krigsarkivet
Studiebesök. Intresseanmälan senast

rl

"Krippctingla" eliet' "bög" kalla- ,:f
t
des i Daiarna en skinnsäck som ffu,.
hängde i ett rep trån taket i stu- (i}t
gan. Där' hair'lag bat'net i behag- fi1\
lig närhet, av den goda spisr'är- ,lilll
men och kunde titta på vad som
häncie rttnt oml:r'ing. Blyertsteckning Av Bengl Nordenberg
( 1S 22- 1902 '.
tl

Temadag
Indelta knehars hemmavarande familj er.
10-15 i Amorinasalen och Tintomararummet på
Sollentuna bibliotek" Se sidan 3 for mer
inforrnation.

13 nov

Arkivens dag
Riksarkivet håller öppet hus

3

I oktober

